Ilmoituslomakkeen täyttöohje
Pakkaustiedot raportoidaan Ringin extranetissä osoitteessa extranet.rinkiin.fi.
Täytettävä ilmoituslomake löytyy extranetin avaussivulta. Täyttöohjeet löytyvät
ilmoituslomakkeen yhteydestä, huomaa myös extranetin ilmoituslomakkeessa
kysymysmerkkisymbolien
kohdalta avautuvat ohjeet.

Raportointi koskee Suomeen maahantuotujen tuotteiden pakkauksia
ja Suomessa tuotteiden pakkaamiseen käytettyjä pakkauksia.
Tilastointia varten raportoidaan myös pakkausten uudelleenkäyttö
Suomessa.
Suomessa vientiin (ml. vienti Ahvenanmaalle) pakattujen tuotteiden
pakkauksia ei raportoida.

Pakkaus voi koostua useasta toisistaan irrotettavasta pakkauksen osasta,
esimerkiksi muovipikari ja alumiinikansi.
Eri materiaaleista valmistetut, toisistaan helposti käsin irrotettavat pakŽ
kauksen osat raportoidaan erikseen, kuten ne olisivat erillisiä pakkauksia.
Pakkauksen eri materiaalit, joita ei voi irrottaa helposti käsin toisistaan,
raportoidaan pakkauksen päämateriaalin alla erikseen, ellei niiden osuus
pakkauksen painosta ole vähäinen, katso tarkemmat ohjeet sivuilta 5-7.

Vuoden 2021
pakkaustiedot

Muistathan nämä:
- Raportoi sopimukseenne kuuluvien yritysten pakkausmäärät yhteenlaskettuna.
- Selvitä mahdollisimman tarkasti pakkausten todelliset painot ja eri materiaalien osuudet
pakkauksen painosta. Osoitteessa Rinkiin.fi on esimerkkejä joidenkin pakkausten
painoista, mutta laskennassa tulee ensisijaisesti käyttää pakkausten todellisia painoja.
- Ilmoita pakkausmäärät tonneissa, yhden desimaalin tarkkuudella (esim. 2130 kg = 2,1 tn).
- Laske mukaan kaikki tuotteen säilyttämiseen, suojaami-seen, käsittelyyn ja kuljetukseen
sekä esillepanoon käytetyt pakkaukset ja pakkausmateriaalit. Esimerkiksi tuote pakataan
myyntipakkaukseen, myyntipakkaukset ryhmäpakkauk-seen ja nämä yhdessä kuljetetaŽ
an kuljetuspakkauksessa.
- Ilmoita tuotteidenne pakkaa-miseen tai kuljetukseen käytetyt pakkaukset, vaikka
ostaisitte pak-kaus- tai logistiikkapalvelut toiselta yritykseltä.
HUOM! Pantillisia juomapakkauksia (muovi, metalli, lasi) ei raportoida Ringille.

Esimerkkejä pakkauksista:
Lasitölkki
Metallikansi
Myyntieräpakkaus
Display-teline
Kuormalava
Lavahuppu
Sidontavanne
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Lisätiedot:
RINKI Oy:n asiakaspalvelu yrityksille
p. 09 6162 3500
info@rinkiin.fi

Näin raportoit
Kertakäyttöiset ja
uudelleenkäytettävät
pakkaukset omiin
osioihin.

Kuluttaja- ja
yrityspakkaukset
omiin osioihin.

Raportoi pakkaus sen päämateriaalin
mukaisella välilehdellä.

Suomessa Suomen
markkinoille pakattuŽ
jen ja pakkautettujen
tuotteiden pakkaukset.
Yhdestä materiaalista
valmistetut ja useasta
materiaalista valmistetut pakkaukset
erikseen.

Useasta materiaalista
valmistetun pakkauksen päämateriaalin
alla raportoidaan
pakkauksen muut
materiaalit, joiden
kunkin osuus pakkaukŽ
sen painosta on yli 5 %.

Suomen markkinoille
maahantuotujen
tuotteiden pakkaukset,
myös yrityksen omaan
käyttöön tuotujen
tuotteiden pakkaukset.

Useasta
materiaalista
valmistettujen
pakkausten alavalikko

Uusina hankittujen
uudelleenkäytettävien pakkausten
1. käyttökerta
Suomessa.

Tuotteiden mukana
maahantuodut uudelŽ
leenkäytettävät pakŽ
kaukset, jotka jäävät
Suomeen.
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Aiemmin käytettyjen
pakkausten uudelŽ
leenkäyttö
pakkaamiseen
Suomessa.

Raportointiin liittyvät määritelmät
Kuluttaja- ja
yrityspakkaukset

Ks. sivu 4

Yhdestä ja useasta
materiaalista valmistettu

Ks. sivu 5-7

Kertakäyttöinen ja
uudelleenkäytettävä

Ks. sivu 8-9

Suomessa pakatut ja
pakkautetut sekä
maahantuodut

Ks. sivu 8

Uudelleenkäytettävän
pakkauksen 1. käyttökerta
ja uudelleenkäyttö

Ks. sivu 9

Materiaalimääritelmät

Ks. sivu 10-11
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Kuluttaja- ja yrityspakkaukset
Kuluttajapakkaukset

Yrityspakkaukset

Kuluttajapakkaukset ovat pakkauksia, jotka päätyvät tai voivat päätyä
tuotteiden mukana kuluttajille tai kotitalouksiin.

Yrityspakkaukset ovat pakkauksia, jotka päätyvät tuotteiden
mukana yrityksiin.

Kuluttajapakkauksia ovat esim. kuluttajatuotteiden myyntipakkaukset
ja osa ryhmäpakkauksista. Kuluttajapakkauksia ovat myös myyntipaiŽ
kalla tuotteiden pakkaamiseen käytetyt pakkaukset, kuten paperi- ja
muovikassit, rasiat, kerta-asiat jne., jotka kuluttaja vie mukanaan.

Yrityspakkauksia ovat yrityksille tarkoitettujen tuotteiden myynti-,
ryhmä- ja kuljetuspakkaukset. Yrityspakkauksia ovat myös selŽ
laiset kuluttajatuotteiden ryhmä- ja kuljetuspakkaukset,
jotka eivät päädy tuotteen mukana kuluttajille.

Huom!
Kuluttajapakkauksina raportoidaan kuluttajakäyttöön
soveltuvat pakkaukset, vaikka ne myytäisiinkin yrityksille.
Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, joita voidaan
myydä kotitalouksien lisäksi myös ravintola- ja palveluyrityksille.
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Yhdestä ja useasta materiaalista valmistettu pakkaus

Päämateriaalit ja muut materiaalit
Pakkauksen päämateriaali on se materiaali, jonka osuus on pakkauksen
painosta suurin.
- Jos pakkaus koostuu useasta materiaalista, joita ei voi irrottaa helposti
käsin toisistaan, se raportoidaan päämateriaalin mukaisella ilmoituslomakkeen välilehdellä.
- Päämateriaali raportoidaan omalla rivillään ja pakkauksen muut
materiaalit päämateriaalin alla erikseen ellei niiden osuus pakkauksen
painosta ole vähäinen, jolloin ne lasketaan päämateriaalin painoon.

Huom!
Materiaalilla tarkoitetaan tässä paperikuitua,
muovia, alumiinia, muuta metallia
(teräs ja tinapelti), lasia, puuta tai
esimerkiksi keramiikkaa.

Yhdestä materiaalista valmistettuna raportoidaan

Useasta materiaalista valmistettuna raportoidaan

Pakkaus
- joka on pelkästään yhtä materiaalia tai
- jossa on päämateriaalin lisäksi vähäinen määrä muuta materiaalia tai muita
materiaaleja, joita jokaista voi olla enintään 5 % pakkauksen kokonaispainosta.
(Katso esimerkit sivulta 6)

Pakkaus
- joka on valmistettu useasta materiaalista, joita EI VOI irrottaa helposti käsin
toisistaan ja
- jossa on päämateriaalin lisäksi ainakin yhtä muuta materiaalia yli 5 %
pakkauksen kokonaispainosta. Päämateriaali on se materiaali, jonka
osuus pakkauksen painosta on suurin.
(Katso esimerkit sivuilta 6-7)

Sivu 5 | Ilmoituslomakkeen täyttöohje - vuoden 2021 pakkaustiedot

Useasta materiaalista valmistetun pakkauksen raportointi
Pakkaus, joka koostuu useasta
materiaalista, joita ei voi irrottaa helposti käsin
toisistaan, raportoidaan pakkauksen päämateriaalin
mukaisella ilmoituslomakkeen välilehdellä.

Pakkaus raportoidaan yhdestä materiaalista valmistettuna,
jos siinä on päämateriaalin lisäksi muita materiaaleja vain vähäisiä määriä
(enintään 5 % pakkauksen painosta kutakin).
Jos pakkauksessa on päämateriaalin lisäksi jotakin muuta materiaalia yli 5 %
pakkauksen painosta, raportoidaan se useasta materiaalista valmistettuna
ja 5 %:n osuuden ylittävät materiaalit päämateriaalin alla eriteltyinä.
Katso määritelmät sivulla 5.

Useasta
materiaalista
valmistettujen
pakkausten alavalikko

Esimerkkejä
Yhdestä materiaalista valmistettuna pakkauksena raportoidaan esimerkiksi:
Metalloidusta muovikalvosta valmistettu sipsipussi, jossa alumiinia
enintään 5 % pakkauksen kokonaispainosta
Pakkauksen kokonaispaino raportoidaan kohdassa Tavanomaiset muovipakkaukset
Yhdestä materiaalista valmistetut
Aaltopahvilaatikko, jossa metalliniitit, joiden paino enintään
5 % pakkauksen kokonaispainosta
Pakkauksen kokonaispaino raportoidaan kohdassa Aaltopahvipakkaukset
Yhdestä materiaalista valmistetut
Lasipullo, jossa metallikaulus ja paperietiketti, joita ei voi helposti käsin
irrottaa ja joiden kummankin osuus kokonaispainosta enintään 5 %
Pakkauksen kokonaispaino raportoidaan kohdassa Lasi
Yhdestä materiaalista valmistetut
(Lasipullon irrallinen metallikorkki raportoidaan erikseen metallin välilehdellä)
Puinen kaapelikela, jossa metalliosien paino enintään 5 %
pakkauksen kokonaispainosta
Pakkauksen kokonaispaino raportoidaan rivillä Kaapelikelat
Yhdestä materiaalista valmistettu

Useasta materiaalista valmistettuna pakkauksena raportoidaan esimerkiksi:
Nestekartonkipakkaus, jossa 75 % paperikuitua ja 25 % muovia pakkauksen kokonaispainosta
Raportoidaan kohdassa Nestekartonkipakkaukset
Useasta materiaalista valmistetut
Päämateriaali Paperikuitu -rivillä 75 % pakkauksen kokonaispainosta
Muut materiaalit Muovi -rivillä 25 % pakkauksen kokonaispainosta
Komposiittimateriaalipakkaus
Komposiittimateriaalipakkaus, jossa 60 % muovia ja 40 % mineraalia
Raportoidaan kohdassa Tavanomaiset muovipakkaukset
Useasta materiaalista valmistetut
Päämateriaali Muovi -rivillä 60 % pakkauksen kokonaispainosta ja sen alle kohtaan
”Lisää muu materiaali” kirjoitetaan ”Mineraali” ja raportoidaan tälle riville
40 % pakkauksen kokonaispainosta
Katso esimerkki seuraavalta sivulta
Nestekartonkipakkaus, jossa muovikorkki
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Raportointiesimerkki: nestekartonkipakkaus, jossa muovikorkki
Pakkauskokonaisuuden muodostavat:
Pakkaus 1: Nestekartonkipakkaus ja muovinen korkin kaulus,
joka ei ole helposti irrotettavissa nestekartonkipakkauksesta.
Kokonaisuuden painosta 75 % on paperikuitua,
20 % muovia (nestekartongin muovi + muovikauluksen muovi)
ja enintään 5 % alumiinia.
Pakkaus 2: Irrallinen muovikorkki
Raportointi:
Pakkaus 1: Nestekartonkipakkaus ja muovinen korkin kaulus
raportoidaan ilmoituslomakkeen Paperikuidut -välilehdellä.
Nestekartonkipakkaus
Useasta materiaalista valmistetut
Päämateriaali raportoidaan Paperikuitu -rivillä
(80 % pakkauksen kokonaispainosta, koska alumiini lasketaan
päämateriaaliin, kun sen osuus on enintään 5 % pakkauksen
kokonaispainosta) ja muovi raportoidaan päämateriaalin alla
Muut materiaalit Muovi -rivillä (20 % pakkauksen kokonaisŽ
painosta).
Pakkaus 2: Irrallinen muovikorkki raportoidaan ilmoituslomakkeen Muovi -välilehdellä.
Tavanomainen muovipakkaus
Yhdestä materiaalista valmistetut

Pakkaus 1

Pakkaus 2

Irrallinen muovikorkki

Nestekartongin paperikuitu ja alumiini
Nestekartongin muovi ja muovikaulus
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Kertakäyttöinen pakkaus
Kertakäyttöinen pakkaus

Huom!

Kertakäyttöinen pakkaus on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran
alkuperäiseen tarkoitukseen.

Myös kertakäyttöisiksi tarkoitettuja pakkauksia esim.
aaltopahvilaatikoita, voidaan käyttää joitakin kertoja
uudelleen. Kertakäyttöisten pakkausten uudelleenkäyttöä
ei kuitenkaan tarvitse raportoida ilmoituslomakkeella.

Suomessa pakatut ja pakkautetut

Maahantuonti

Suomessa Suomen markkinoille pakkaamienne tai pakkauttamienne
tuotteiden kertakäyttöiset pakkaukset. Pakkaukset jäävät Suomeen
ja yrityksenne omisti tuotteen sen pakkaushetkellä.

Suomen markkinoille maahantuotujen tuotteiden kertakäyttöiset
pakkaukset, myös yrityksen omaan käyttöön tuotujen tuotteiden pakkaukset.
Ilmoita myös Ahvenanmaalta tuotujen tuotteiden pakkaukset.

HUOM! Yrityksen sisäisissä siirroissa Suomessa käytettäviä
pakkauksia ei ilmoiteta lomakkeella ollenkaan. Sisäinen siirto
tarkoittaa sitä, että pakattu tuote siirtyy Suomessa saman
Y-tunnuksen sisällä.

HUOM! Älä ilmoita yrityksenne maahantuomien tuotteiden
pakkauksia, jos toimitatte tuotteet itse alkuperäispakkauksissaan
takaisin ulkomaille.

Sivu 8 | Ilmoituslomakkeen täyttöohje - vuoden 2021 pakkaustiedot

Uudelleenkäytettävä pakkaus
Uudelleenkäytettävä pakkaus
Uudelleenkäytettävä pakkaus on tarkoitettu kestämään useita
käyttökertoja alkuperäiseen tarkoitukseen.
Esim. muoviset leipomo- ja lihalaatikot, uudelleenkäytettävät
kuormalavat, metallirullakot sekä uudelleentäytettävät kaasupullot.

Uudelleenkäytettävän pakkauksen 1. käyttökerta ja uudelleenkäyttö
1. käyttökerta

Maahantuonti

Uudelleenkäyttö

Uusina hankittujen uudelleenkäytettävien
pakkausten 1. käyttökerta Suomessa.
Raportoi seuraava käyttökerta uudelleenŽ
käyttöön.

Tuotteiden mukana maahantuodut uudelŽ
leenkäytettävät pakkaukset, jotka jäävät
Suomeen. Raportoi seuraava käyttökerta
uudelleenkäyttöön.

Uudelleenkäytettävän pakkauksen käyttö
Suomessa 1. käyttökerran jälkeen ja maahantuotuotujen pakkausten käyttö uudelleen.
Ilmoita myös pakkaukset, jotka yrityksenne oli
vuokrannut tai lainannut käyttöönsä (esim.
vuokralavat tai postin rullakot). Laske yhteen
kaikki käyttökerrat ja kerro pakkausten painot
käyttökerroilla.
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Materiaalimääritelmät
Paperikuitupakkaukset

Muovipakkaukset

Aaltopahvipakkauksia ovat aaltopahvista valmistetut pakkaukset ja pakkausŽ
tarvikkeet. Esimerkkejä: erilaiset pahvilaatikot, alustat, esittelytelineet, väliarkit,
kulmatuet sekä kuormalavat.
Kartonkipakkauksia ovat esimerkiksi WC- ja talouspaperien hylsyt, muro- ja
keksikotelot, makeisrasiat, munakennot, kuitupohjaiset myyntipaikalla täytetŽ
tävät kerta-astiat kuten hampurilaiskotelot, lautaset ja kahvipikarit.
Paperipakkauksia ovat esimerkiksi paperipussit ja -kääreet kuten sokeri- ja
jauhopussit sekä paperietiketit ja kopiopaperien kääreet.
Nestekartonkipakkauksia ovat esimerkiksi maito-, kerma-, piimä-, jogurtti-,
mehu-, siirappi-, mauste-, pesuaine- ja huuhteluainetölkit sekä vuoat. PakkaukŽ
seen voi olla pakattuna muutakin kuin nestettä, esimerkiksi jauhetta, mausteita
tai elintarvikkeita.
Teollisuuskääreet ja säkit ovat teollisuudelle toimitettujen tuotteiden pakkauksia. Ne ovat kuitupohjaisia ja usein muovipinnoitettuja tai laminoituja.
Esimerkkejä: paperirullien kääreet ja päätylaput, arkkikääreet, reunavahvikkeet
ja kulmatuet, saha-, vaneri-, levy- ja terästeollisuudessa käytettävät käärelaminaatit sekä paperisäkit.
Teollisuushylsyt ovat kartongista valmistettuja rullien sisätukia.
Niitä käytetään mm. paperi-, muovi- ja tekstiiliteollisuudessa.

Muovipakkauksia ovat esimerkiksi kiriste- ja muut käärintäkalvot, lavahuput, muovikassit ja -pussit,
pikarit, putkilot, pullot, vuoat ja niiden kansikalvot, sulkimet, korkit, kanisterit, muovisäkit ja suursäkit,
sidontavanteet, muovilaatikot, korit ja muoviset kuormalavat, pantillisten muovipullojen kuljetukseen
käytettävät alustat, kuplakalvot ja EPS (styrox) pakkaukset. Ilmoita myös biohajoavasta muovista
valmistetut pakkaukset. Yli 1 000 litran muovikontteja ja -säiliöitä ei ilmoiteta.
Tavanomaisilla muovipakkauksilla tarkoitetaan biohajoamattomia muovipakkauksia sisältäen myös
biopohjaiset muovipakkaukset, jotka eivät ole biohajoavia.
Biopohjainen muovipakkaus on valmistettu biopohjaisesta muovista. Biopohjaisilla muoveilla tarŽ
koitetaan uusiutuvista, biologista alkuperää olevista raaka-aineista jalostettuja muoveja. Raaka-aine voi
olla myös puupohjainen. Biopohjainen muovipakkaus voi olla biohajoava tai biohajoamaton.
Biohajoava muovipakkaus on valmistettu biohajoavasta muovista, joka voi olla biopohjainen tai öljyŽ
pohjainen. Biohajoava muovipakkaus hajoaa fysikaalisesti, kemiallisesti, termisesti tai biologisesti siten,
että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi, biomassaksi ja vedeksi.
Biohajoavan muovipakkauksen on täytettävä standardin EN13432 tai muun vastaavan kansainvälisesti
hyväksytyn standardin vaatimukset. Oxo-hajoavaa muovipakkausta ei pidetä biohajoavana.
Kuluttajille tarkoitetut ostoskassit ja pikkupussit raportoidaan erikseen. Yrityskäyttöön
tarkoitettuja ostoskasseja ja pikkupusseja ei raportoida erikseen, vaan ne lasketaan tavanomaisiin
tai biohajoaviin muovipakkauksiin.
Ostoskassit ovat isoja kauppakasseja riippumatta valmistukseen käytetystä muovista.
Huom! Kestokasseja ei ilmoiteta, sillä ne ovat tuotteita, ei pakkauksia.
Pikkupussit ovat esimerkiksi hedelmä- ja vihannespusseja sekä erikoiskaupoissa, kuten
apteekeissa käytettäviä asiakkaille annettavia pienehköjä pusseja.
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Materiaalimääritelmät
Metallipakkaukset

Puupakkaukset

Alumiinipakkauksia ovat alumiinivuoat ja alumiinista valmistetut säilyke-,
aerosoli- ja juomatölkit, alumiinifolio ja pikarien ja vuokien alumiinikannet,
leivonnaisten vuoat sekä alumiinisulkimet kuten pullojen kierrekorkit.
Tinapeltipakkauksia ovat esimerkiksi säilyketölkit, osa aerosoli- ja juomatölkeistä,
sikarirasiat, maaliastiat, kanisterit ja sulkimet kuten kruunukorkit ja lasitölkkien
kannet.
Teräspakkauksia ovat esimerkiksi terästynnyrit, -astiat ja -kontit (yli 1000 litran
säiliöitä ja kontteja ei ilmoiteta), metalliset sidontavanteet ja paalien sidontalangat,
erilaiset metalliset kuljetusyksiköt kuten rullakot, alusvaunut, juomadollyt, kuormaŽ
lavat, metallihylsyt ja hiilihapollisten juomien paineastiat sekä kaasupullot
(pl. palosammuttimet).
Rautametallipakkauksia ovat tinapelti- ja teräspakkaukset.

FIN-lavoja ovat vain leimatut, standardinmukaiset puulavat (100 x 120 cm).
EUR/EPAL-lavoja ovat vain leimatut, standardinmukaiset puulavat (80 x 120 cm).
Vuokralavoja ovat erilaiset vuokratut lavat.
Huom. Selvitä oletteko ostaneet käyttämänne lavat uusina vai käytettyinä.
Jos käytätte vuokralavoja, selvitä Suomessa toimivalta lavavuokraajalta, mikä osuus käytössänne
olleista lavoista oli täysin uusia ja ensimmäistä kertaa käytössä, ja mikä osuus jo aiemmin kierrossa
olleita lavoja. Merkitse eri sarakkeisiin uudet (1. käyttökerta) ja aikaisemmin käytetyt (Uudelleenkäyttö).
Huom! Älä ilmoita maahantuomienne tuotteiden mukana Suomeen tulleita ulkomaalaisen
lavavuokraajan lavoja, mikäli palautatte ne itse takaisin tyhjinä ulkomaille.
Yrityksen sisäisiä siirtoja ei myöskään merkitä lomakkeelle ollenkaan.
Sisäinen siirto tarkoittaa sitä, että pakattu tuote siirtyy Suomessa saman Y-tunnuksen sisällä.
Muut puulavat ovat kaikenkokoiset muut puulavat, myös FIN- ja EUR-kokoiset kertalavat.
Kaapelikeloja käytetään erilaisten kaapelien pakkaamiseen.
Muita puupakkauksia ovat esimerkiksi laatikot, kannet, kaulukset, tukipuut, välirimat, tynnyrit jne.

Lasipakkaukset

Muut pakkaukset

Lasipakkauksia ovat lasitölkit ja -purkit sekä pantittomat lasipullot.

Muita pakkauksia ovat pakkaukset, joiden päämateriaalina on muu kuin paperikuitu, muovi,
metalli, lasi tai puu, esimerkiksi keraamiset pakkaukset, juuttisäkit ja palmunlehdestä valmistetut
take away –kerta-astiat.
Ilmoita lomakkeella, mitä materiaalia käyttämänne muut pakkaukset ovat.
Biohajoavasta ja biopohjaisesta muovista valmistetut pakkaukset ilmoitetaan
muovipakkauksissa.
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